
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa  23. 04. 2015  prerokovalo a:  

 
A. berie na vedomie 
       informáciu o zámere  usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemku vo vlastníctve mesta  pod 

radovými garážami na Mlynárskej ulici, 
 
 
B. schvaľuje: 
 
       zámer mesta usporiadať majetkovo-právne vzťahy k pozemku pod radovými garážami na  

Mlynárskej ul. formou prevodu nehnuteľného majetku, a to  parciel: 
       č. 3127/2 vo výmere 30 m2,  č. 3127/3 vo výmere 19 m2, č. 3127/4 vo výmere 19 m2 , 
       č. 3127/5 vo výmere 19 m2, č. 3127/6 vo výmere 19 m2, č. 3127/7 vo výmere 19 m2, 
          č. 3127/8 vo výmere 19 m2,  č. 3127/9 vo výmere 19 m2, č. 3127/10 vo výmere 19 m2,  
       č. 3127/11 vo výmere 19 m2 , č. 3127/12 vo výmere 19 m2, č. 3127/13 vo výmere 19 m2, 
       č. 3127/14 vo výmere 18 m2, č. 3127/15 vo výmere 19 m2, č. 3127/16 vo výmere 19 m2, 
       č. 3127/17 vo výmere 35 m2, č. 3127/18 vo výmere 31 m2, č. 3127/19 vo výmere 18 m2, 
       č. 3127/20 vo výmere 18 m2, č. 3127/21 vo výmere 18 m2, č. 3127/22 vo výmere 18 m2, 
       č. 3127/23 vo výmere 18 m2, č. 3127/24 vo výmere 18 m2, č. 3127/25 vo výmere 18 m2, 
       č. 3127/26 vo výmere 18 m2, č. 3127/27 vo výmere 18 m2, č. 3127/28 vo výmere 19 m2, 
       č. 3127/29 vo výmere 18 m2, č. 3127/30 vo výmere 18 m2, č. 3127/31 vo výmere 18 m2, 
       č. 3127/32 vo výmere 18 m2, č. 3127/33 vo výmere 18 m2,  č. 3127/34 vo výmere 18 m2,  
       č. 3127/35 vo výmere 18 m2, č. 3127/36 vo výmere 18 m2, č. 3127/37 vo výmere 18 m2, 
       č. 3127/38 vo výmere 24 m2, 

všetky  zapísané na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape 
ako parcely registra „C“,  v k. ú.,  Sereď na LV č. 591,   vlastníkom jednotlivých garáží, 
za cenu 20,00  €/m2. 

 
                                           

 

 

 


